
"Rondje van de zaak"

Een nieuwe service van Vliegschool Hilversum is een “rondje van de zaak”. Ongeacht het
aantal vlieguren er ook in je logbook staan, als je enige tijd niet meer hebt gevlogen,
wordt je wat onzeker. Onze ervaring leert dat een rondje met een instructeur deze
onzekerheid wegneemt. We hebben daarom een “happy hour” in het leven geroepen op
iedere vrijdag van mei t/m oktober, om met gratis instructie tarief een circuit rondje te
vliegen, waarna je je weer “up and flying” voelt.

E-Learning live

Vanaf 1 mei kunnen alle Nederlandse privé leerlingen een abonnement nemen op ons e-
learning programma. Klik op onderstaande afbeelding voor de site.



Currency training voor vliegers

"Wat was de manouevering speed ook al weer?"
"Generator licht blijft branden, wat kan/moet ik doen?"
"Hoeveel liter brandstof zit er in de tanks en wat is het verbruik"

Zomaar wat vragen uit de database van VSH van alle vliegtuigen in onze vloot. Het
merendeel van de vragen komt uit het handboek van het vliegtuig en zijn voorzien
van bijzonder mooie foto's. Handig om af en toe te oefenen als je ergens wacht of voordat
je weer een vlucht gaat maken. Toegankelijk via smartphone/tablet/desktop.

Omdat we het belangrijk vinden dat je als vlieger "current" blijft op onze vliegtuigen met
de VSH crewcard gratis (voor anderen € 25). En we nodigen je graag uit om de vragen uit
te breiden met onderwerpen die je nu mist of waar je zelf een keer tegen aan bent
gelopen.

We gebruiken dit ook als onderdeel van de conversie training als je op een andere kist wilt
vliegen. Vele vliegers spreken lovende woorden over deze leuke manier van
trainen. Bel/mail voor toegang.

http://www.ppl-e-learning.nl/
mailto:les@vliegschool-hilversum.nl?subject=Aanmelding%20Currency%20training&body=Graag%20meld%20ik%20me%20aan%20voor%20de%20Currency%20training.%20Ik%20heb%20wel%2Fgeen%20crewcard.%0A%0AGroet%2C


Tanken met PAX

Als service tanken wij altijd het vliegtuig voor vliegers, dus dit komt weinig tot niet voor op
ons veld. Maar tanken met passagiers aan boord is niet toegestaan. Ik zie dit wel eens en
als ik dit aangeef krijg ik vaak een verbaasde reactie dat men dat niet wist!? Dus voor
degene die het bij ons niet weten, bij deze.

Taxiën prohibited



Deze regel is aangescherpt door Stichting Vliegveld Hilversum en geldt voor iedereen. Zet
hem op de parkeerlijn 1, 2 of verder of stop voor de rode streep (dus in het gras).

Een "beschikking" geldt alleen als deze in de
NOTAM staat

Door de Staatssecretaris uitgegeven Beschikking voor een helikopteroefening TORCH
halverwege april bleek niet op de geplande dagen door te gaan en bovendien werd het
gebied op korte termijn gewijzigd. Menig vlieger had op de LVNL tijdig gezien dat deze
oefening gepland stond, maar in de NOTAM stond niets vermeld. De FIO (de dienst die de
NOTAM publiceert) gaf opheldering met het volgende statement: "zolang er niets in de



NOTAMS vermeld wordt is een beschikking niet actief". Dus lees altijd de NOTAM bij
twijfel, want deze is leidend.

PH-SKB

Helaas is de PH-SKB total-loss verklaard door de verzekeringsmaatschappij na
een onfortuinlijke landing. Gelukkig is er geen sprake van letsel en is het slechts materiële
schade. Het OVV heeft de zaak in onderzoek en we wachten het resultaat af. Dit
onderzoek wordt op deze site gemeld, maar wij komen hier t.z.t. op terug.

Een mogelijke oorzaak was een te steile nadering. Vooruitlopend op het officiële onderzoek
gaan we in de opleiding meer de focus leggen op het tijdig nemen van een go-around
beslissing als de nadering niet conform de standaard is.

We zijn inmiddels bezig om een passende oplossing te vinden om de vliegcapaciteit weer
op peil te brengen. 

8,33 kHz

Zo kennen we hem, maar in de loop van de tijd worden deze vervangen voor een nieuwer

http://www.onderzoeksraad.nl/nl/afgeronde-onderzoeken


type met meer kanalen. Waarom?

Omdat de Luchtvaart Mobiele Band dichtslibt, raakt ook het luchtverkeer
verstopt. Oplossing biedt de 8,33 kHz radio, die drie keer zoveel radioverkeer mogelijk
maakt dan de oudere 25 kHz radio zoals in onderstaande tekening te zien is.

Vanaf 31 december 2014 is het verplicht om een radio met een kanaalscheiding
van 8,33kHz aan boord te hebben voor de airspaces A, B en C. De EHEH frequentie is
sinds kort veranderd, zie CHANGE: (vertikale tekst). 



Dit voorbeeld is voorlopig nog de enige. Voor bijvoorbeeld de EHAM TWR geldt dit
voorlopig nog niet en kun je gewoon blijven oproepen op 119,225. Vooralsnog is de PH-
CJC onze enige kist met een 8,33kHz VHF. De rest van de vloot gaan we geleidelijk
vervangen. Voor de liefhebbers deze link naar de AIC. Ons advies is om voorlopig EHEH te
mijden. Een voorbeeld van een 8,33kHz radio met 3 digit's achter de komma en zoals je
vliegplan item 10 in de toekomst invult met de O van VOR en de S van transponder mode
S.

Vanaf 1 januari 2018 moet de radioapparatuur van alle vliegtuigen geschikt zijn voor 8,33
kHz. Meer informatie over de Agentschap is hier te lezen.

Airspace (boven Culemborg)

Ingezonden vraag. Welke airspace (driehoekje binnen de cirkel) is dit stukje boven
Culemborg?

https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/AIC_06_2013_8_33_KHZ_CHANNEL_SPACING_BELOW_FL_195.pdf
http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/digitale-nieuwsbrief/ontwikkelingen-de-markt-februari-2011/alle-vliegtuigen-over-op-de-833


Op de VFR kaart is dit lastig te zien. Een duidelijker beeld is te vinden in de AIP ENR 6-2.1

Zie paarse lijn "NW MILLINGEN TMA D". Klasse E dus vanaf 1500 vt tot FL 065, maar let
op want de "SCHIPHOL TMA 5" begint op FL 055. Dat laatste is dus de maximale hoogte
boven Culemborg.

http://www.ais-netherlands.nl/aim/2015-03-19-AIRAC/eAIP/html/index-en-GB.html


LAPL geldigheid

Er is nog veel onduidelijkheid over de geldigheid van een LAPL bevoegdheid. Bij deze
nogmaals een uitleg.

Op het brevet staat geen geldigheid meer en het brevet hoeft niet meer door een
trainingsvlucht met een instructeur en door een examinator te worden afgetekend aan de
achterzijde. En het KIWA krijgt geen formulier "verklaring trainingsvlucht". Na afgifte weet
de KIWA niet meer de status en ligt de verantwoordelijkheid bij de vlieger.

Bij controle moet je aan kunnen tonen met je logbook dat je in de afgelopen 24 maanden
12 uur hebt gevolgen met 12 starts en landingen en waarbinnen je een uur een vlucht met
een instructeur moet maken. Dit mogen bijvoorbeeld 6 vluchten van 10 minuten zijn of
een vlucht van 60 minuten achter elkaar. Met name die 12 uur in de laatste 24 maanden
moet je goed in de gaten houden, want bij controle rekenen ze die 24 maanden terug en
dan moeten de eisen kloppen. Mocht je minder dan 12 uur hebben, dan dien je een
profcheck te laten uitvoeren door een examinator.

Check sowieso nog even of het LPE en RT goed vermeld staat. Op sommige brevetten is
dit per ongeluk door het KIWA vergeten en dan zou het brevet niet geldig zijn.

RPL geldigheid



De nieuwe regelgeving is nu officieel uitgesteld tot 8 april 2018. Wij als vliegschool hebben
hier mee te maken, maar ook als je nog een RPL brevet hebt (nog niet geconverteerd naar
een LAPL) kan je tot die tijd door blijven vliegen in de EHAA FIR. Ontbreken LPE en RT,
dan mag je niet door gecontroleerd gebied vliegen.

Airnav Pro
In de herhaling, omdat deze informatie
enkelen is voorbij gegaan.

Hieronder de files om te importeren in
Airnav Pro voor een snelle W&B
berekening;

PH-TCM

PH-VHA

PH-VHC

PH-VHD

PH-CBN

PH-CJC
 

Link tips

EHHV meteolinks
 
VFR pilots op Facebook

Vliegen in Nederland site

iOS 8.3

Update je Ipad/Iphone niet naar iOS 8.3 want dan werkt de GPS niet meer en dat is niet
handig als je daarop navigeert. Meer info hier. Wachten op 8.4 is het advies, want

https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/PH_TCM.anp
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/PHVHA.anp
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/PHVHC.anp
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/PHVHD.anp
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/PHCBN.anp
https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/PHCJC.anp
http://www.ehhv.nl/for-pilots/meteo-links
https://www.facebook.com/groups/112333338891839/?fref=ts
http://www.vliegeninnederland.nl/
http://bad-elf.com/blogs/bad-elf/18013536-alert-compatibility-issue-with-apple-ios-8-3-and-external-gps-receivers


eenmaal 8.3 geïnstalleerd kan je niet meer terug. Je kan wel de currency drills doen...

Jeppesen

De tegenhanger van Skydemon, Jeppesen Flight Deck VFR. Een maand gratis om te
proberen per mailadres. Dus als je meerdere mailadressen hebt, kan je voorlopig vooruit...

http://ww1.jeppesen.com/main/corporate/aviation/products/mobile-flitedeck-vfr/index.jsp


Medical extentie

Is het LAPL(A) medical nog geldig als het PPL(A) medical is verlopen?

Stel je bezit onderstaande medical en je wilt op 22 augustus 2014 een VFR vlucht
uitvoeren op een Tecnam binnen Europa. Antwoord is dus JA!. Want met een LAPL(A) mag
je een Tecnam besturen (<2000kg en niet meer dan 3 personen).

Lees hier als je de regels erop wilt naslaan.

https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/Medical_Center.pdf


Rotax olie peilen

Als vliegschool zorgen we altijd voor de juiste hoeveelheid olie in de motoren. Bij het peilen
van een Cessna of Piper lees je de hoeveelheid gewoon af van de peilstok. Bij een Rotax
moet de hoeveelheid in het platgeslagen stuk zitten, maar indien deze onder het platte
stuk zit, volg je een speciale procedure. Vraag je instructeur naar de correcte peil
procedure. Indien correct uitgevoerd hoor je dit "onsmakelijke" geluid.

https://youtu.be/hHxvPXrkdug


Navigatie software
met dank aan Frank Wiersma

Frank Wiersma heeft zich verdiept in een voor ons onbekende navigatie App voor Android,
namelijk XCSoarNavigatieApp. Lees deze pdf voor een diepgaand onderzoek.

Verslag "Island Hopping"
met dank aan Paul Huigens

Zoals elke georganiseerde vlucht begon de dag voor mij al de vorige avond met een route
bedenken, en een filmpje kijken van de approach op één van de velden die we zouden
gaan bezoeken. We hadden vier velden op de planning staan, en ik had nog de (bleek

https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/XCSoarNavigatieApp_FrankWiersma_01.pdf


onhaalbare) gedachte om er daar drie aan toe te voegen. Vrijdag 09:00 begon het echte
werk: een beslissing over de route (tegen de klok in, in verband met het zicht in
Groningen), de veldjes en de verdeling van de kisten. Mijn doel voor de dag was, naast
plezier, gezelligheid en een beetje vliegen, om de Skydemon uit te proberen, dus ik was
blij dat mijn maatje voor de dag, Rineke, graag veel wilde vliegen. Kon ik ernaast zitten
met koffie (…), RT, en kijken op de iPad. Meer...
                

Seizoensopeningborrel 2015

Onder belangstelling van zeer velen hebben wij op 28 maart de aftrap gegeven voor het
nieuwe vliegseizoen. Dit jaar is uniek te noemen, want dit jaar hebben we veel plannen in
de snel veranderende vliegwereld. De uitkomst van de door jullie ingevulde enquête
speelde hier ook een voorname rol in. Om er een paar te noemen; E-learning, vloot
uitbreiding, vliegtrips, refreshers, regelgeving en wisseling van de "wacht". Met een nieuw
team van eigenaren gaan we al deze uitdagingen aan om de "beste en leukste" vliegschool
van Nederland te worden.

VFR kaart tip
van de knutselredactie...

Niet heel spannend, maar de VFR kaarten scheuren vaak in de vouwranden bij veelvuldig
gebruik. Met tape aan de achterkant red je het zeker weer een jaar. Tape is achter de balie
te verkrijgen. Nieuwe kaarten trouwens ook...

https://gallery.mailchimp.com/ff8e1f1d443b157ba37d91319/files/CopyofInfobladIslandhopping.pdf
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